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UNIQUENESS & FUNCTION
GO IMPRESS

EXECUTIVE EDITION
01.11.2018-31.12.2018

Välj mellan 3 olika tjänstebilar
Max 2 bilar per kund

Villkor:
En vagnpark med minst 10 bilar
En godkänd kreditprövning
Ett undertecknat samarbetsavtal med
Athlon Sweden

Exklusiva erbjudanden endast för Dig.
Givetvis skräddarsyr vi varje modell efter Ditt önskemål.

Athlon Swedens kampanj Executive Edition är giltig
01.11.2018-31.12.2018
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EXECUTIVE EDITION

Äg känslan i en helt ny dimension.
Denna exklusiva kampanj erbjuder Dig personliga leasingpriser på tre olika bilmärken och
modeller. Våra leverantörer bevisar ännu en gång att innovativa tekniska lösningar och design är en
perfekt kombination.
Go Impress medan vi sköter allt annat!
Detta ingår i ett funktionsavtal:
Service och reparationer inkl. slitagedelar

Försäkring

Däck inkl. skiftning och lagring

Drivmedelshantering

Administration av bilens fakturor, avgifter och böter

Hantering av väg-och trängselskatt

Finansiering och garanterat restvärde

Konsoliderad fakturering

Hantering av körsträcka

Key Account Management

En perfekt kombination av stil och funktion
Nya Mercedes-Benz E-klass 300 d Kombi visar prov på det bästa av två världar- funktionalitet och
smart design. Därför passar den utmärkt som både tjänstebil och familjebil. Med sitt rymliga
bagageutrymme är det smidigt att packa resväskor samt övrig utrustning.
Din leasingavgift

5995 SEK/månad inkl. funktionsavtal

Månadskostnaden är exkl. moms och avser 36 månaders löptid och 2500mil/år.

Mercedes-Benz E300d Kombi
Metallic

Vinterpaket

SE Edition
Premiumpaket
Parkeringspaket
Kombipaket

*Angivna priser gäller för den svenska marknaden till och med 31 december 2018. Månadskostnaden är exkl. moms och avser på tjänstebilar på 36
månaders löptid och 2 500 mil/år och varierar beroende på löptid och körsträcka. Rätt till ändring av specifikationer utan föregående meddelande
förbehålles. I priset ingår ett fullserviceavtal som bygger på Operationell leasing och är ett flexibelt koncept som går att skräddarsy efter specifika
önskemål. Moms tillkommer på leasingavgiften och övriga avgifter. Skatt och avgifter från transportstyrelsen tillkommer. Vi reserverar oss för
eventuella fel och uteslutningar. Vi skräddarsyr modellerna efter Dina önskemål mot ett pristillägg.

EXECUTIVE EDITION

Generös kupé och unik siluett
Nya Audi A6 40 TDI S-tronic Avant har en optimerad interiör för att ge förare och passagerare mer
utrymme än tidigare. Oavsett om du ska resa till fjällen med all skidutrustning eller på en längre affärsresa,
får du plats med det du behöver i det rymliga bagageutrymmet.

Din leasingavgift

5995 SEK/månad inkl. funktionsavtal

Månadskostnaden är exkl. moms och avser 36 månaders löptid och 2500mil/år.

Audi A6 40 TDI S-tronic Avant
Metallic
Läder/Mono-pur
MMI Navigation Plus med Virtual
Cockpit
SmartPhone Interface
Alpinpaket

Elektrifierande och annorlunda
BMW 530e Sedan Business Connected Edition är definitionen av begreppet sportig sedan. Med
en oslagbar funktionalitet och dynamisk design är den fylld av elektrifierande körglädje och går
med sin laddhybriddrivning en lysande framtid till mötes.
Din leasingavgift

5995 SEK/månad inkl. funktionsavtal

Månadskostnaden är exkl. moms och avser 36 månaders löptid och 2500mil/år.

BMW 530e Sedan Buisness Ed.
BMW 530e Sedan Business Ed.
Metallic
Läder Dakota
Metallic
Park assist
paket
 Läder Dakota
Innovations
paket Professional
 Navigation
 Head-Up
Head-Up
Display Display
 Park assist paket
Navigation
Professional
 Innovations
paket

*Angivna priser gäller för den svenska marknaden till och med 31 december 2018. Månadskostnaden är exkl. moms och avser på tjänstebilar på 36
månaders löptid och 2 500 mil/år och varierar beroende på löptid och körsträcka. Rätt till ändring av specifikationer utan föregående meddelande
förbehålles. I priset ingår ett fullserviceavtal som bygger på Operationell leasing och är ett flexibelt koncept som går att skräddarsy efter specifika
önskemål. Moms tillkommer på leasingavgiften och övriga avgifter. Skatt och avgifter från transportstyrelsen tillkommer. Vi reserverar oss för
eventuella fel och uteslutningar. Vi skräddarsyr modellerna efter Dina önskemål mot ett pristillägg.

